Werk- of woonruimte via VPS
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Wie wij zijn
Wij zijn VPS Nederland. Als jij op zoek bent naar tijdelijke werk- of woonruimte
willen we je graag leren kennen.
Wij beheren leegstaande gebouwen in heel Nederland. Van bedrijfshallen tot
kantoorgebouwen, van woningen tot boerderijen, van gevangenissen tot ziekenhuizen,
van kerken tot kastelen. Wij bieden ondernemers, kunstenaars en woningzoekenden zoals
jij de mogelijkheid deze ruimtes tijdelijk te gebruiken tegen minimale kosten. Door
leegstaande panden op deze manier te gebruiken, zorgen we ervoor dat de ruimte en de
omgeving representatief en leefbaar blijft, voorkomen we de negatieve gevolgen van
leegstand en bieden we jou een unieke en betaalbare ruimte.

Hoe het werkt
Wij beheren leegstaande gebouwen totdat ze worden verkocht, verhuurd, gerenoveerd of
gesloopt. Tot die tijd kun jij er fantastisch wonen of werken. Om gebruik te maken van ruimte
via VPS is het van essentieel belang dat je flexibel bent en je beseft dat je op het pand van
iemand anders past. Je draagt bij aan de representativiteit van de ruimte en een prettige
leefomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat je je ervan bewust bent dat je de werk- of
woonruimte tijdelijk gebruikt en dat we vooraf niet kunnen aangeven hoe lang een pand
beschikbaar is.
Past dit bij jou? Meld je dan aan op www.vps-nl.com. Het is niet mogelijk om je telefonisch
of per e-mail aan te melden. Op het moment dat we een geschikte ruimte voor je hebben,
of op korte termijn verwachten te hebben, nodigen we je uit voor een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek geven we je meer informatie over de eventuele beschikbare ruimte en
onze werkwijze. Zodra we je een ruimte kunnen aanbieden, nodigen we je uit voor een
bezichtiging. Als je de ruimte accepteert, tekenen we een bruikleenovereenkomst met een
wederzijdse opzegtermijn van vier weken of een tijdelijke huurovereenkomst. In de meeste
gevallen kun je de ruimte dan direct betrekken.
Meer informatie? Kijk op onze website www.vps-nl.com

VPS Nederland | Hoofdkantoor
Dr. Kuyperstraat 9 | 2514 BA Den Haag
Postbus 95358 | 2509 CJ Den Haag
T: 088 018 38 00 | E: info@vps-nl.com
www.vps-nl.com

Beveiliging Beheer Onderhoud

www.vps-nl.com

